
سنة التخرجالمحافظةتاريخ الميالداالسمم

2008الجيزة1985\12\24عبد الوهاب محمد عبد الوهاب1

2014القاهرة1987\7\30بالل محمد وهيب موسى2

2013القليوبية1991\3\1أمل فكرى السعيد على3

2013الجيزة1991\8\3محمد جمال عبد اللطيف4

2012القاهرة1986\9\1كريم متولى ابراهيم متولى5

2007المنوفية1993\3\19اسالم عماد صدقى يوسف6

2013القاهرة1987\6\1أحمد حسين ابراهيم الفقى7

2008القاهرة1987\8\2أسامة عبد الحفيظ سعيد متولى8

2008القاهرة1990\9\25لمياء عصام أحمد مختارعوض9

2013القاهرة1988\2\24محمد مجدى محمد عبد المنعم10

2012الجيزة1987\9\13أميمة فكرى السعيد على11

2008الجيزة1992\3\15اسالم محمود الصافى عبد الغنى12

2012الجيزة1992\7\17هبة هللا احمد رمزى سيد13

2013القاهرة1986\7\25رانيا شعبان الماظ ريحان14

2007الجيزة1991\3\12قمر ابراهيم عبد الواحد15

2012القاهرة1992\6\4أحمد محمد الحسينى راضى16

2014القاهرة1991\8\13كريم حامد سيد سعد17

2012القليوبية1992\7\1كريم ناصر الدين عبد الرازق18

2013القاهرة1992\4\5محمد احمد عبد المنعم محمد19

2013القاهرة1985\7\27هند محمود صبرى محمد20

2007القاهرة1991\8\18رشدى فراج على أحمد21

2013القاهرة1987\7\9سالم صالح سالم ابراهيم22

2008القاهرة1987\7\25شيماء محمد وجدى محمد23

2008القاهرة1985\8\28ايهاب محمد عامر محمد24

2007الشرقية1992\4\16دينا جمعة عبد الظاهر25

2013المنوفية1990\1\1محمود محمد ابو الغيط ابراهيم26

2014القليوبية1987\3\17باسم على عبد الجواد صالح27

2008القاهرة1984\12\1محمد عواد حسين عواد28

2008البحيرة1992\9\16الحسينى حسن على حسن29

2013الجيزة1987\11\22محمد قنعان عبد السالم أحمد30

2013المنصورة1989\3\1محمد سعيد عبد المنعم محمد31

2011المنيا1988\11\13محمد عبد المحسن فؤاد خالد32
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2010الجيزة1990\11\11أسامة محمد حسين محمد محمد33

2011الجيزة1988\7\10أحمد عبد العظيم محمد أحمد34

2011الشرقية1990\9\20حسام الدين عبد الحكيم35

2013القاهرة1991\2\1محمود عبد الراضى قناوى عبد هللا36

2012القليوبية\9\14دعاء رجب أحمد الشرقاوى37

2012القاهرة1990\6\27محمد ابراهيم صالح الدين38

2012الجيزة1991\3\3قمر حمدى محمد محمد خلف39

2012المنيا1986\9\6الحسن رضا محمد محمد مصطفى40

2007القليوبية1992\7\16اسماء احمد قطب احمد41

2014القاهرة1992\8\26حسين شعبان حسين محمد عوض42

2010الفيوم1989\4\1زينب نبيل أحمد فهمى43

2010القاهرة1987\4\15مصطفى محسن محمد محمود عاشور44

2008المنيا1992\6\1رغدة مجدى عبد السالم45

2014الجيزة1987\12\14أحمد السيد عبد السالم عبد العزيز46

2010الغربية1990\4\4ناهد مختار أحمد حسن47

2011القاهرة1991\10\1محمد سمير محمد حسن على48

2012الجيزة1990\8\9أحمد أحمد على مصطفى49

2011الجيزة1991\1\5فؤاد ممدوح عبد السميع على50

2012االسكندرية1987\10\26صابر عبد هللا عبد اللطيف51

2009المنيا1992\10\1كريم السيد انور على محمد52

2014القليوبية1988\6\12محمد عمر فؤاد خالد سرحان53

2009المنوفية1993\3\15علياء سيد أحمد محمد54

2013الجيزة1987\6\3محمود عبد الناصر عبد الستار55

2010القاهرة1992\11\14محمود فتحى محمود عبد المقصود56

2013القاهرة1992\9\16عبد الرحمن عماد كمال يوسف57

2013الشرقية1988\10\1فاطمة نبيل السيد محمد58

2011الجيزة1991\4\7أحمد عبد الباسط محمد عبد الستار59

2012القاهرة1992\1\12بالل محمد أحمد عبد العزيز60

2013الجيزة1986\1\4خالد أحمد أحمد حسن61

2007الجيزة1986\5\22سامى أحمد ابراهيم أحمد62

2012قنا1990\1\10مروة مصطفى على محمود63

2010القاهرة1991\7\21هيثم خلف هللا ابو زيد64

2012القاهرة1989\6\1رودينا سعيد محمد ابو زيد65

2011الزقازيق1992\11\12ابراهيم محمد عبد المتعال66

2013القليوبية1992\7\11محمد جمال عطية رمضان67

2013الجيزة1990\2\1اسالم احمد حسن محمد داود68

2011القاهرة1989\10\23كريم فتحى حافظ عبد الخالق69

2010القاهرة1992\6\3عمرو حسين عوض عبد هللا70

2013الجيزة1986\10\20عمرو نعمان عبد اللطيف الطحاوى71

2008الغربية1991\8\18محمود فايد أحمد السمان72

2012القاهرة1991\6\3ابراهيم محمد محمد عبد الجواد73

2013القاهرة1988\8\25وليد رمضان عبد المطلب محمد74

2013القاهرة1992\6\29محمد شريف أحمد75

2013القاهرة1992\1\18اسالم عبد الناصر ابراهيم على76

2013المنوفية1987\4\1اسالم سيد عبد السالم خليفة77



2008الجيزة1987\9\14أحمد فتحى أحمد ابراهيم78

2011القاهرة1992\7\3أحمد محمد عبد الحميد مراد79

2013المنيا1991\4\17طه أحمد زكى محمد80

2013القليوبية1992\7\1أحمد محمد ابراهيم تونى81

2013الجيزة1987\8\27عالء أحمد عطية غزالى82

2011القاهرة1985\12\1شهاب الدين عصام عباس83

2012الجيزة1991\9\1محمد عالء الدين مصطفى84

2012الجيزة1989\9\29خالد أحمد عبد الحميد85

2010الشرقية1985\9\1دينا السيد عيد محمد86

2009االسكندرية1986\7\11محمد السيد ابراهيم عبد الحليم87

2009الجيزة1987\4\10عبد هللا أحمد لطفى السقا88

2010الشرقية1986\11\29محمد فضل محمود دسوقى89

2008القاهرة1986\11\12سامح جمال جابر عطية90

2008القليوبية1990\1\29عيسى انور حمور عبد هللا91

2011القاهرة1988\10\1ابراهيم زكريا ابراهيم الجنى92

2011المنوفية1989\6\3الشيماء عيسى محمد عيسى93

2011الغربية1989\9\5سمير مختار عبد اللطيف94

2011القاهرة1989\11\1محمد سعيد محمد التهامى95

2013القاهرة1989\4\15كريم احمد عبد هللا حسن96

2010الجيزة1989\7\17محمد طارق محمود عبد الغفار97

2010الجيزة1987\6\7محمد محمد عبد الرازق سليمان98

2011المنوفية1986\7\12مها سعيد محمد المنير أحمد99

2008القاهرة1989\10\17محمد رضوان عبد الوهاب100

2013القاهرة1987\10\6أيات فريد محمد فهمى محمود101

2001القاهرة1989\2\1سيد محمد ابراهيم عبد الرحيم102

2011المنوفية1990\12\9عمرو عادل أحمد محمد103

2012المنوفية1985\1\1محمد طارق كامل السيد عودة104

2005الشرقية1991\10\1محمد عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح105

2012المنوفية1990\2\8عبد الرحمن عطية عبد الغنى106

2013الغربية1992\9\22مصطفى أحمد موسى دياب107

2014القاهرة1988\4\6يحيى سعيد سيد أحمد108

2010القليوبية1990\8\5السيد مصطفى عثمان حسانين109

2011القليوبية1989\1\28محمد عيد سعد محمد110

2011سوهاج1989\12\5ايمان ابراهيم محمد عطية111

2011القاهرة1992\9\13محمد على أحمد عبد النور112

2014الجيزة1992\12\8سعاد طلعت عبد العظيم ابو المجد113

2014الجيزة1990\6\12هدير سعيد اسماعيل محمد114

2012القاهرة1991\1\11محمد محمد بيومي حسين115

2012الجيزة1992\8\28اية عادل عبد الستار أحمد116

2013القاهرة1987\8\28رضوى عبد الرحمن عبد الخالق117

2008القاهرة1989\11\16فاطمة محرم ابراهيم عبد الغفور118

2012الجيزة1988\9\15أمنية محمد عبد الكريم أحمد119

2009القاهرة1986\8\21محمد خالد محمود الشوربجى120

2009القاهرة1992\6\4مريم محمود عبد العزيز121

2014القاهرة1992\5\18ايمن ابراهيم محمد ابراهيم122



2013القاهرة1992\6\1طارق محمد محمد عبد العال123

2014سوهاج1990\1\16ريم محمد حسن محمد124

2013القاهرة1990\9\12محمد عبد الرحيم عبد السميع125

2013الجيزة1991\6\19خلود فتحى عبد الحميد محمد126

2014المنوفية1989\10\1سليمان سليمان أحمد محمد127

2010القاهرة1992\8\27وسام محمد حامد جعفر128

2013القاهرة1988\1\30خالد محمد حبشى حنفى129

2009القاهرة1989\12\21أمجد مهدى سعيد محمد130

2011القاهرة1992\5\2ضياء سالمة سعد عبد الحافظ131

2013القاهرة1988\1 \3عبد الرحمن حسن محمد حسن132

2013سوهاج1990\3\27علي حنفي محمد أحمد133

2011القاهرة1992\9\3عبد اللطيف محمد عبد اللطيف134

2013القاهرة1991\2\27ريهام عالء الدين مصطفى135

2011القاهرة1989\12\25صابر محمد المتولى حسن على136

2011القليوبية1986\3\9محمد مراد فاروق محمود137

2007القليوبية2012\7\31عالء محمود محمد محمود138

2012القليوبية١٤-٠٨-١٩٨٨محمد محمود عبد اللطيف سالم139

2012القليوبية١٦-١٠-١٩٨٧محمد حسن محمد حسن140

2012سوهاج٠٣-٠١-١٩٩١أحمد فهمي غريب مرسي141

2014القليوبية٠٩-٠٩-١٩٨٨دعاء أحمد هاشم محمد142

2012القاهرة١١-٠٩-١٩٨٨ايمان عبد هللا حسين محمد143

2009القاهرة١٠-١٢-١٩٨٦باسنت محمد محمد ابو بكر144

2012القاهرة١٦-١١-١٩٩٢محمود يحيى الدسوقى مصطفى145

2013القاهرة٠٩-٠٦-١٩٨٩اروى حسين محمد صالح146

2010القليوبية٠٣-٠٧-١٩٨٨سامى يهجت محمد محمد محمد147

2014سوهاج١٣-٠١-١٩٨٦لطفى نجاح عبد اللطيف148

2007القاهرة٠٥-٠٨-١٩٩١محمود خالد عبد المعبود محمد149

2012القاهرة٠١-٠٣-١٩٨٨حسن محمد حسن محمد أحمد150

2008القاهرة٢٧-٠١-١٩٩٢محمد أحمد عبد المنعم محمود151

2013القاهرة١٠-٠٥-١٩٨٩نعمة حسين أحمد عبد الرحمن152

2013الجيزة٢٤-٠٧-١٩٩١عبد السالم حسن جمال153

2012الجيزة٠٨-٠١-١٩٨٦ممدوح أحمد ابراهيم عمران154

2008البحيرة٠١-١٠-١٩٩٠مصطفى احمد عبد العال بهنساوى155

2013القاهرة٢٩-٠٩-١٩٨٧حسام أحمد عبد الرسول156

2009القليوبية٠٣-٠٥-١٩٩٢محمد بهجت محمد على157

2013القليوبية٠٥-٠٥-١٩٩١مصطفى أحمد محمد أحمد158

2012الجيزة١٨-٠٦-١٩٨٧ابراهيم ياسر ابراهيم عبد الحميد159

2008الجيزة١٤-٠٦-١٩٨٦اسراء طنطاوى سالمة حسن شلبى160

2007الغربية٢٨-٠٨-١٩٨٨محمد أحمد عبد العزيز مصلح161

2010القليوبية١٥-٠٣-١٩٨٨حازم خالد خيرى خليل162

2010الجيزة٢١-٠١-١٩٨٤السيد محمد حداد محمد163

2010القاهرة٠١-٠٢-١٩٨٩مجدى محمد على عمران164

2009القليوبية٠١-٠٢-١٩٩١محمود رجب محمود السيد شاهين165

2012القاهرة٢٥-٠٦-١٩٨٧عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد166

2009الجيزة٠٢-٠٦-١٩٩٠رشا مخيمر عبد العظيم167



2012الجيزة٠٢-٠٢-١٩٨٨طارق أحمد محمد فراج168

2011القاهرة٠١-٠٦-١٩٩٠محمد سعيد محمد محمد الجبلى169

2012اسيوط٢٢-٠٦-١٩٩٢زايد على زايد حسن170

2013القاهرة٠١-٠٦-١٩٩٢محمد مجدى فتحى محمد171

2014المنيا٢٧-٠٨-١٩٨٩حنان جمال عبد الرحمن172

2001القاهرة٢٧-٠٩-١٩٩٢احمد رشاد محمد عبد الحفيظ173

2014القاهرة٠١-٠١-١٩٩٠كريمة شوقى السيد محمد خليل174

2012الجيزة٣٠-٠٤-١٩٩١أحمد تيمور عبد الشافعى175

2012القاهرة٣٠-٠٩-١٩٨٥محمد عادل سعد حسين176

2006الجيزة٠٤-٠٣-١٩٩١محمد ابراهيم بلتاجي عبد المقصود177

2013القاهرة٢٥-٠٥-١٩٩٠محمود مجدى سليمان محمد178

2011القاهرة١٥-١٠-١٩٩١احمد ماهر سعد الموافى179

2014الشرقية٢٥-٠٩-١٩٩٠مؤمن مصطفى عباس قابيل180

2013القاهرة٢٦-٠٩-١٩٩١اسالم السيد عبد الرحمن ابو زيد181

2014القاهرة٢٣-٠٤-١٩٩٠اسالم صالح الدين حسن182

2011الجيزة٢٥-٠٩-١٩٩٢ياسمين سيد محمود تركى183

2014القليوبية٢٠-١٠-١٩٨٩أحمد محمد أحمد محمد على184

2012القاهرة٢٩-٠٩-١٩٩٢عبد الحكيم عبد الحميد عبد الحكم185

2014القاهرة٢٢-٠٤-١٩٩١محمد عوض هللا محمد حسين186

2012الجيزة٠١-٠٣-١٩٩٢لميس ممدوح محمد محمد187

2013القليوبية١٨-١١-١٩٨٩مسعود محمد مسعود صالح188

2011الشرقية٢١-٠٨-١٩٩٠ناجى محمد السيد محمد االلفى189

2011القاهرة٢٠-٠٤-١٩٨٩أحمد طلعت عبد الوارث190

2010القليوبية١٥-٠٥-١٩٩٢عمرو رضا عبد المولى عطية191

2013القليوبية١٤-٠٥-١٩٩٢محمد خالد ابراهيم عبد الغنى192

2013الشرقية٢٠-٠٣-١٩٨٧خالد زين العابدين محمد أحمد193

2008القاهرة٢٥-٠٧-١٩٩٢زينب حسين عبد السيد على194

2013الشرقية٢١-٠٩-١٩٩٠محمود فتحى السيد نصار195

2011القليوبية٠١-٠٩-١٩٨٩بيشوى نبيل شفيق ابراهيم196

2010الشرقية١٨-٠٣-١٩٨٩وسام محروس عبد الوهاب197

2008القاهرة٢٨-١٢-١٩٩١محمود ربيع محمد شلبى198

2013القاهرة٠١-٠٩-١٩٩٢اسالم غريب أحمد على199

2013الدقهلية٠١-٠٩-١٩٩٢مصطفى عزيز الدين صديق200

2013الشرقية١٩-٠٨-١٩٩١حسن كمال عبد هللا شومان201

2014القاهرة٠٣-٠٣-١٩٩٢محمد جمال الدين محمد راضى202

2013القاهرة٣٠-٠٩-١٩٨٩محمد السيد العشرى جاد الكريم203

2011القاهرة٠١-١٠-١٩٩٢هبة عبد الكريم فرج الفيومى204

2013المنوفية٠١-٠١-١٩٩١فرج هشام فرج عبد الرحمن النبراوي205

2012الجيزة٠٢-١٢-١٩٩٢محمد بخاطره حمد هللا محمد الهو206

2013سوهاج٣١-٠٨-١٩٨٩محمود محمد أحمد راشد207

2011الجيزة٠٧-٠٩-١٩٩١أشرف رجب أبو الوفا عطية208

2013القليوبية١٥-٠٦-١٩٩١مينا ناجي عوض جرجس209

2012الجيزة٠١-٠١-١٩٨٨اسالم عوني حسن عبد المنعم210

2009القاهرة٢٢-١٢-١٩٩٠أحمد مصطفى حنفي عبد الباري211
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2014البحيرة٢٥-٠٦-١٩٩٠محمد صابر عبد المنعم212

2013القاهرة١٥-٠٧-١٩٩١محمود محمد الحسيني حسن213

2012الجيزة1988\8\6مروة حسين محمد صالح214

2011القاهرة1991\3\16عالء الدين عبد الرحيم محمد215

2013سوهاج1990\7\24محمود تحسين احمد حسين216

2012الشرقية1990\2\1احمد سراج الدين خليل ابراهيم217

2013الفيوم1989\9\27اميرة الشحات عطية حسين218

2011سوهاج1989\12\2مجدى صالح سيد عبد الحفيظ219

2012الجيزة1993\1\27عالء صالح الدين عبد المعبود220

2014المنصورة1986\9\4احمد محمد اشرف رمضان221

2013سوهاج1990\6\1اسالم ماهر عبد السميع على عبد الجواد222

2013المنيا1988\9\1مصطفى محى الدين فاضل احمد223

2009القليوبية1987\10\4داليا محمود احمد224

2009القاهرة1990\11\6حسن اسماعيل مصلحى اسماعيل225

2012القاهرة1991\9\9محمد حسن محمد احمد226

2013الشرقية1987\9\13نوران محمود النقراشى محمد227

2013الجيزة1991\8\26محمود السيد عبد الرؤؤف ولى هللا228

2012القاهرة1990\8\18اية صابر محمود مكاوى229

2013القليوبية1986\11\14أحمد جنيدي إبراهيم جنيدي230

2007الجيزة1990\4\26محمد محمود مختار محمد سليم231

2013اسيوط1989\9\27ابانوب ابراهيم صابر سعد232

2012المنيا1989\4\13عاطف حسان عبد الغنى حسن233

2011الجيزة1988\8\2ايمن محمود محمد عبد الغنى234

2009القاهرة1991\4\30عمرو ابراهيم عبد النظير235

2012القاهرة1989\8\17محمد عبد المنعم محمد احمد236

2010المنيا1986\1\6االء هللا حسام الدين حامد237

2010اسيوط1989\10\10احمد نجاح محمد فريد238

2010القاهرة1988\2\19محمد سامى محمد عبد الغفار239

2009القليوبية1993\2\24داليا بوتلي عبد اللطيف بوتلي240

2013القاهرة1988\7\2محمد ماهر عبد السميع سيد241

2009المنوفية٠٧-٠١-١٩٩٠سهر اشرف فؤاد محمد242

2013الجيزة٠٨-٠٢-١٩٨٨مصطفى محمود بدوى جاد243

2008االسماعيلية٢٩-٠٣-١٩٩٢رضوة عبد هللا عبد الحميد244

2013القاهرة١٧-٠١-١٩٨٨هبة جمال صبحى على245

2009القاهرة٠٣-٠٨-١٩٨٣شريف حمدى كرم الدين246

2010القاهرة٠٤-٠٥-١٩٩٠اسالم شريف كمال السيد247

2011القاهرة١٠-١١-١٩٩٠هدير نصر محروس248

2014القليوبية٠٧-٠١-١٩٩٢محمد مجدى عبد الجواد249

2013القاهرة٠١-٠٩-١٩٨٦احمد عبد السالم أحمد250

2008القاهرة٠٣-٠٤-١٩٩٢محمد وحيد سعد251

2014الجيزة٠٩-٠٩-١٩٨٩راندا عبد هللا عبد السميع252

2011بنى سويف٠١-١٢-١٩٨٩احمد فتح هللا عقل حسن253

2011الجيزة٠١-١١-١٩٨٧محمود محمد حسن ابراهيم254

2008القاهرة٢٣-١٠-١٩٩٠مدحت جمال عبد السالم255

2013المنصورة٢٣-١١-١٩٨٩أحمد وحيد محى الحامولى256



2011المنصورة١٥-١٠-١٩٨٧ابراهيم الدسوقى لبيب أحمد257

2010الدقهلية٠٩-٠٩-١٩٩١أحمد لبيب أحمد عطارة فضل258

2012الجيزة٢٧-٠٩-١٩٨٧مصطفى اسامة كامل كامل محمد259

2012الجيزة١١-١٢-١٩٨٣أحمد محمد محمد اسماعيل260

2011القاهرة٠١-٠٦-١٩٨٨ياسر محمد محمد اسماعيل261

2009القاهرة١٣-٠٥-١٩٩٠أحمد عبد هللا عبد الغفار نوح262

2011القاهرة٢١-١١-١٩٨٩عبد الرحمن عالء محمد مهنى263

2013المنيا٠٣-٠١-١٩٨٥أحمد رافت ابراهيم احمد مطر264

2007قنا٠٢-٠٢-١٩٨٩على أحمد محمود محمد مغربى265

2014القاهرة٢٨-١١-١٩٨٩حسن مصطفى أحمد محمد266

2012القاهرة٠١-٠٨-١٩٨٥محمد عبد الرحمن برعى محمد267

2008القليوبية١٨-٠٩-١٩٩١مصطفى محمد محمد رزق268

2012القاهرة٢٥-٠٥-١٩٨٧لبنى حسن محمد عبد الحي الشريف269

2008القاهرة٣٠-١١-١٩٨٥حلمي حمدي حلمي عبد اللطيف270

2008القاهرة٠٢-٠٢-١٩٩٠منال مصطفى السيد مصطفى271

2011القاهرة٢٧-١٠-١٩٨٧محمود سيد محمد سالم272

2009الجيزة١٧-٠٣-١٩٨٩محمد سعيد عبد السميع273

2010القليوبية١٠-٠٨-١٩٨٨رحمة محمد نصر الدين274

2009الجيزة١٨-٠٤-١٩٨٨عرفة رجب عرفة إبراهيم275

2010القاهرة١٢-٠١-١٩٨٧أحمد حسن عبد الغني علي276

2008الجيزة٢٤-٠٢-١٩٨٩سمر جمعة سليمان عواد277

2011القاهرة١٤-٠١-١٩٨٦معمر فاروق كامل حسن278

2013الشرقية١٤-٠٩-١٩٨٧أحمد سمير محمد مصري279

2009الجيزة٢٧-١٠-١٩٩٠أحمد عبد الحميد عبد الرحمن280

2012القاهرة٢٠-٠٦-١٩٩١هشام طارق عباس سيد281

2013القاهرة١٩-٠٢-١٩٩٢منى ممدوح عبد السالم282

2013المنيا١٧-١٠-١٩٨٧أحمد يحي أحمد أحمد283

2009القاهرة٢٤-١٠-١٩٨٧أحمد محمود  محمد عبد الغني284

2011القاهرة١٤-٠٨-١٩٩٢اسالم عادل رضوان285

2013القليوبية٠١-٠٨-١٩٩٢دعاء محمد محمد عامر286

2014دمياط٢٢-١٠-١٩٨٦كريم محمد عاشور محمد287

2007الشرقية٢٠-٠٧-١٩٨٨نيرة محمد السيد288

2010بنى سويف1990\5\18محمد محمد عبد الحميد289

2011بنى سويف1990\7\2حسين احمد صابر صباح290

2011القاهرة1992\4\14رياض محمد رياض احمد291

2013الجيزة1992\5\20على محمد محسن على292

2013القليوبية1992\9\2مصطفى طه عبد الرحيم293

2013القاهرة1990\3\25ياسمين السيد رضوان محمد جمعة294

2010القاهرة1989\10\21حسن حسين سيد سعد295

2010القاهرة1990\1\5محمود مصطفى محمود محمد سالم296

2012االسكندرية1992\6\20يوسف عيد جرجس فرج297

2013القليوبية1989\9\2شريف محمد عبد الحميد ابو البنا298

2011المنوفية1982\10\27بهاء الدين السيد رضوان299

2003القاهرة1987\8\10محمود الدسوقى سالم غنيم300

2012القاهرة1992\7\4عبد العزيز على عبد التواب301



2013القاهرة1988\1\1محمد السيد عيد محجوب302

2009الجيزة1988\10\1عماد الدين عبد الناصر سيد303

2012القليوبية1989\7\23احمد محمد رفعت مرسى304

2011القاهرة1990\7\15محمد زيدان عواد عبد الحميد305

2011القاهرة1988\9\17نسمة السيد البلوشى306

2012بنى سويف1988\6\11عبد هللا محمد مصطفى محمد307

2009القاهرة1993\2\25محمد سيد حسين عبد الوهاب308

2013القاهرة1986\1\1كريم مصطفى مصطفى محمد309

2007القاهرة1991\5\17منتصر ممدوح عبده الجندي310

2012القليوبية١١-٠٩-١٩٩٢احمد شعبان محمد على311

2014كفر الشيخ٠٦-٠٨-١٩٨٩ابو بكر محمد حسين على محمد312

2013الشرقية٢٢-٠٨-١٩٨٧رضا رشدى عبد المطلب313

2011القاهرة٣١-٠٥-١٩٨٦احمد سمير نور الدين البندارى314

2007القاهرة٠٧-٠٥-١٩٩٠رائد محمد حسني محمد315

2012الغربية٢٠-٠٦-١٩٩٢سيد ايوب صابر سيد316

2013المنوفية١٧-١١-١٩٩١نبيل حاتم سيد احمد317

2013القاهرة١٥-٠٧-١٩٨٦احمد السيد السيد القللى318

2007بنى سويف٠٧-٠٥-١٩٩٢مينا كميل محروس عزيز319

2013القاهرة٠٩-٠١-١٩٩٣حسناء محمد رمضان محمد320

2013القاهرة٣٠-٠٩-١٩٨٧عبد هللا وسام احمد سيد321

2008القاهرة٠١-١٠-١٩٩٢محمد حافظ فوزى محمد322

2013الجيزة١٠-٠٣-١٩٩٠طارق محمد عبد الغنى ابراهيم323

2011القليوبية١٢-٠٧-١٩٩٢عمرو محمد محمود فرج هللا324

2013القاهرة٢٤-١٢-١٩٨٧محمد رضوان محمد رضوان325

2013القاهرة١٩-٠٩-١٩٨٧احمد حمدى حسين هوازل326

2009القاهرة١٧-٠٢-١٩٨٧محمد سراج الدين عبد الشافى327

2008القليوبية١٤-١١-١٩٩١مصطفى مرتضى مبروك328

2013القاهرة٢٩-١٢-١٩٨٩احمد جمال عامر عامر329

2011الجيزة٢٥-١٠-١٩٩٠مصطفى عماد الدين محمد330

2012القاهرة٠٤-٠٥-١٩٩١عمرو ماهر عيد الصرويطى331

2012القاهرة٢٣-٠٧-١٩٨٩عبد الرحمن فؤاد حسن332

2010المنيا٠١-٠٦-١٩٨٨عصام محمد عطية على333

2011القاهرة١٦-١٢-١٩٩٠احمد عمر خليفة على334

2014القليوبية٠٨-٠٤-١٩٩٠ياسمين زيان ابراهيم زيان على335

2013القاهرة٢٩-٠٨-١٩٨٦محمد سمير عبد العزيز على336

2008القاهرة١٨-١٠-١٩٩١منير نشأت اسطفانو فرج هللا337

2013القاهرة١٩-٠٢-١٩٩٣احمد خالد محمد حلمى338

2014بنى سويف٠٤-٠٣-١٩٩٠اسراء نبيل محمود محمود339

2012القاهرة٠٦-٠٦-١٩٩٢احمد ابراهيم السروجى340

2013القاهرة٠١-٠١-١٩٩٠ريمون نبيل ذكى عياد341

2011القاهرة٣٠-٠٨-١٩٩٢مصطفى بسيونى عبد اللطيف342

2013القاهرة٠٩-٠٦-١٩٩١اسماء نبوى محمد على343

2012القاهرة٠١-٠٣-١٩٨٧ياسر محمد عادل جمال الدين344

2008القاهرة٠٨-٠٢-١٩٨٦صالح عادل حسين صالح345

2013القاهرة٠١-١٢-١٩٨٦محمد عادل محمد سالم346



2009القاهرة١٦-٠٥-١٩٩١طارق مصطفى محمود مصطفى347

2012القاهرة٠٣-٠٨-١٩٨٧حسام رمضان فاروق ذكى348

2009القاهرة٠١-٠١-١٩٩١منى صفوت انور محمد عبد العال349

2013الجيزة١٧-٠٢-١٩٩٢محمد اسامة انور حسن عبد النبى350

2013الجيزة٠٤-١١-١٩٨٧على ابراهيم السيد عيد351

2010القاهرة٢٩-٠٥-١٩٨٩محمد حلمى مرسى رسالن352

2010المنوفية٠١-١٢-١٩٨٧اسالم سيد محمد على احمد353

2008القاهرة١٣-١٠-١٩٨٨محمود كمال محمد ندا354

2012القليوبية٣٠-٠٨-١٩٨٩محمد ابراهيم عبد اللطيف عامر355

2012القليوبية٠٤-٠٤-١٩٩٠السيد حسن محمود بسيونى356

2011المحافظةتاريخ الميالدعبد هللا عاشور ابراهيم357

سنة التخرجالجيزة٢٨-٠١-١٩٨٧االسم358

2013الغربية١٨-١٢-١٩٩١احمد امام محمود امام359

2013القاهرة١٦-١١-١٩٨٩مصطفى محمد محمد نبيه محمد360

2012الغربية٠١-٠٧-١٩٨٥حسن فتحى طه احمد361

2006القاهرة٠٨-٠٤-١٩٩٠سعدية ابراهيم محمد نجم362

2011القاهرة٠٩-٠٧-١٩٨٩يسرا احمد عبد الفتاح موسى363

2010بنى سويف٠٧-٠٤-١٩٩٢أحمد سامى عبد العظيم بركات364

2013الجيزة٠٤-٠٥-١٩٩١مصطفى محمد محمد بيومى365

2013القاهرة٢٩-٠٦-١٩٨٥نادر ناصر ناجى عبد النبى366

2009القاهرة٢٧-٠٧-١٩٨٥محمود محمد مصطفى احمد367

2006القاهرة٣١-٠١-١٩٩٣احمد محمد جالل محمد368

2013القاهرة٢٣-٠٤-١٩٨٧مصطفى محمود اسماعيل حسين البنا369

2009القاهرة١٥-٠٨-١٩٨٨السيد سالمة عاشور الفرغلي370

2009المنوفية٢٢-١١-١٩٩٢دعاء محمد اسماعيل شلبى371

2013الجيزة٢٣-٠٨-١٩٩٠على محمد عبد الرحيم عبد الهادى372

2013بنى سويف٠٩-١١-١٩٩١محمد عادل جالل الشناوى373

2013القاهرة٢٠-٠٤-١٩٩١نادى انور مصطفى عبد العزيز374

2012الدقهلية١٧-٠٣-١٩٩٠ايمان يحيى عبد المنعم375

2012الجيزة١٥-٠٤-١٩٩٠محمود طاهر السيد ابراهيم376

2012الدقهلية١٣-٠٤-١٩٨٧عبد هللا عيد سالمة مبروك377

2010المنيا١٠-٠٣-١٩٩٢السيد مصطفى محمد الدسوقى378

2013الجيزة٢٢-٠٩-١٩٩١محمد مصطفى خالد مصطفى379

2013القاهرة٢٥-٠٥-١٩٩٢محمد سامى محمد حسن محمد380

2013المنوفية٠٦-٠١-١٩٩١شروق محمد السايح حسين381

2014الجيزة٠١-٠١-١٩٨٦بسمات عيد مصطفى مصطفى الرمالى382

2007البحيرة٢٨-٠٧-١٩٨٦سامى حسين سعد محمد383

2007سوهاج٠٨-٠٢-١٩٨٩محمد بكر محمد محمد غبور384

2014المنيا٠٥-١٢-١٩٨٥على حسين عبد القادر حسين385

2008الجيزة٠١-٠٤-١٩٩٠امين صدقى احمد امين386

2012ملوى١٥-٠١-١٩٩١سيف االسالم حنفى محمد387

2012الجيزة٠٩-٠٤-١٩٨٧هالة نبيل عبد الرحيم جابر388

2009الفيوم٠١-٠٦-١٩٩٢عالء محمود احمد مبروك389

2014القاهرة١٣-٠٥-١٩٩١احمد شوقى قرنى مرزوق390

2013الدقهلية٢٧-٠٦-١٩٩٢عبد المنعم طارق محمد عبد المنعم391



2013القاهرة٣١-٠١-١٩٩١خالد عبد الحميد محمود عبد الحميد392

2012القاهرة٢٧-٠٩-١٩٨٨محمد اسامة جمعة على ابراهيم393

2010بنى سويف٠٢-١١-١٩٩١محمود عالء الدين محمد السيد394

2013القاهرة٠٨-٠٨-١٩٨٦محمود مأمون محمد عبد الجواد395

2009القاهرة٢٠-٠٥-١٩٨٨احمد جمال الدين محمد احمد396

2012القاهرة١١-٠٣-١٩٨٨احمد السيد محمد السيد397

2013المنيا١٠-٠٨-١٩٩١محمود قطب قطب على398

2013الجيزة٢٢-٠٩-١٩٩٠الحسن محمد عبد الصبور عبد اللطيف399

2012الدقهلية١٩-٠٨-١٩٩٢حازم عصمت محمد احمد400

2014الدقهلية٠١-١٠-١٩٩٢احمد فايق عبد الحميد عبد الرحيم401

2014الشرقية١١-١١-١٩٨٩احمد عاطف ابراهيم على402

2011القاهرة١١-٠١-١٩٨٥محمد ابراهيم احمد السيد خليفة403

2012القاهرة٢٣-٠٧-١٩٨٨محمد يسرى حسين فخرى404

2009الجيزة١٣-٠١-١٩٨٧احمد عز الدين سليم احمد عز الدين405

2008القاهرة١٣-٠١-١٩٩٠احمد فوزى ابراهيم بسيونى406

2010القاهرة٠١-١١-١٩٨٧محمد ايمن محمد محروس407

2009القاهرة١٤-٠٥-١٩٩١هانى عبد الحميد محمد بيومى408

2012القاهرة١٧-٠٨-١٩٨٨زهرة محمد جمال على ابراهيم409

2011القاهرة١٥-٠٦-١٩٨٨محمود مصطفى احمد مصطفى410

2009القاهرة٠٩-٠١-١٩٩٢زينب فؤاد عبد السالم سليمان411

2013القاهرة٠٧-٠٥-١٩٩٢محمد ايهاب صالح سيد احمد412

2013القاهرة٢٨-٠٩-١٩٨٥اسالم فايز السيد متولى413

2006الغربية٠٧-٠٧-١٩٩٢محمد عبد الحميد محمود السيد414

2013القاهرة٠١-١٠-١٩٨٧اسراء سرور محمد مصطفى415

2009القليوبية٢٣-٠٧-١٩٩٢هشام محمد سيد محمد416

2013القاهرة٠٥-١٢-١٩٨٧خالد محمد على عبد الفتاح417

2012القاهرة٣٠-٠٩-١٩٩٢حمزة شريف على الحبشى418

2013الجيزة٢٣-١١-١٩٩١محمد رفعت هاشم عبد الحميد صالح419

2013القاهرة٠٤-٠١-١٩٩١اشرف رمضان عبد العظيم420

2013الشرقية١٨-١١-١٩٨٩اكرام محمد السيد ابراهيم421

2011الجيزة٠٤-٠٥-١٩٨٨اسماء محمد امين عبد اللطيف422

2009االسكندرية٠١-١٢-١٩٨٨شيماء جمال الدين محمد وهدان423

2010الشرقية٠٧-٠٢-١٩٨٧عمرو شفيق نعمان عجالن424

2008الدقهلية٠٩-٠٢-١٩٩٢احمد عبد البديع احمد425

2014القاهرة٠٧-٠٣-١٩٩٣شريف أشرف مصطفى أحمد426

2013الجيزة٢٩-١٠-١٩٨٩ندى عاطف محمود محمد427

2012المحافظةتاريخ الميالدمحمد مظهر محمد فرج428

سنة التخرجالقاهرة1991\11\13االسم429

2014القليوبية1990\4\4محمد محمود سيد ابو طالب430

2011الدقهلية1991\4\20محمد ناصر السيد عبد العاطى431

2014القاهرة1987\8\12محمد عيسى ابراهيم عبد هللا432

2008البحيرة1990\11\14مريم عادل محمد أحمد433

2012القاهرة1991\3\31محمد احمد محمد سعيد434

2011االسماعيلية1989\1\24محمد حمدى عبد هللا حسين435
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2011القاهرة1990\2\24ابراهيم حسن عبدو محمد436

2013الشرقية1989\11\21أحمد حسن أحمد437

2013القاهرة1990\12\25خالد عبد العال السباعى عبده438

2012القاهرة1987\6\4هبة عمر عبد العزيز حافظ439

2012سوهاج1987\12\6محمد أحمد توفيق عيد440

2011القاهرة1993\1\1أحمد عبد العليم أمين أحمد441

2013القاهرة1989\1\1اسراء حمزة عبد الوهاب أحمد442

2009الجيزة١٥-٠٨-١٩٩٢منار حسن حامد عبد القوى443

2013القاهرة١٠-٠٩-١٩٩٢ايهاب محمد محمود مبارك444

2013القاهرة٢٨-١٠-١٩٨٧محمود عالء الدين حامد445

2009القاهرة٠٥-١٢-١٩٩٠محمد عبد الغفار هاشم446

2012القليوبية٠٤-١١-١٩٨٩محمود السعداوى ثانب السعداوى447

2011القاهرة١٣-٠٨-١٩٨٨فتحى جمال احمد على448

2010القاهرة٢٠-٠٩-١٩٨٧مصطفى محمد محمد محمد449

2009الشرقية٢٨-٠٦-١٩٩٠ماجد ضياء الدين احمد ماهر450

2011القاهرة١٣-١٢-١٩٨٩اسالم مجدى حجاج محمد451

2011الجيزة٠٦-٠٤-١٩٩٢محمد جودة عبد المقصود452

2013القاهرة٠٦-١١-١٩٩٠حسام سيف الدين سيد على453

2012القاهرة١٢-٠٨-١٩٨٩محمد محمد عبد العظيم ابراهيم454

2012البحيرة٠٢-٠٦-١٩٩٢منة هللا سالم أحمد سالم455

2013القاهرة١٢-١١-١٩٨٨عبد القادر حسن عبده فرج456

2010القاهرة٠٣-٠٦-١٩٩١شروق أحمد محمد ابو زيد457

2014القاهرة٠٦-٠٣-١٩٨٧جهاد عبد المحسن أحمد خليل458

2007القاهرة٢١-٠٧-١٩٨٦عمرو سمير سيد محمد السيد صقر459

2008القاهرة١٧-٠٢-١٩٨٥احمد حسين حسين حسين460

2006القاهرة٠٤-١١-١٩٨٧هبة محمد ابو السعود السعدنى461

2008القاهرة٠٦-١١-١٩٩٣سامى رضا السيد السيد عباس462

2014القليوبية٠٣-٠١-١٩٩٣محمد محمود عبد الجليل محمود463

2014القليوبية١٥-١٠-١٩٩١عالء الدين جمال صبحى464

2013القاهرة١٨-٠٩-١٩٩٣محمد عبد الناصر حسن465

2014القاهرة٠١-٠٣-١٩٨٨أحمد عبد المجيد محمد466

2009المنوفية٢٣-٠٧-١٩٨٦محمد عبد الجليل محمد عبد هللا467

2009الجيزة٠٣-٠٩-١٩٨٩ابراهيم توفيق الكومى حجاج468

2010القاهرة٠١-٠١-١٩٨٩محمد هشام أحمد أمجد469

2010القاهرة٢٨-١٠-١٩٩١منه هللا صالح راشد حسن470

2014الجيزة٠١-٠١-١٩٩٢فهد حازم أبو ضيف471

2014القاهرة1992\8\1محمد جمال علي عبد الفتاح472

2013الجيزة1990\8\11محمد كمال محمد عبد السيد473

2011القاهرة1992\9\26مصطفى عبد القوى أحمد أحمد474

2013سوهاج1985\9\11نسرين رضا محمد عبد المنعم475

2008االسكندرية1990\8\10اسالم محمد أحمد عمر476

2013الجيزة1990\6\1أحمد محمد رضوان حسن هيكل477

2012القاهرة1989\5\13عبد الرحمن فتحى عبد الرحمن عبد الواحد478

2010القاهرة1991\11\30اسالم ابراهيم عودة سليمان479

2013القاهرة1985\9\29مصطفى محمد مرسى محمد480



2008الغربية1990\11\29الفريد ادوارد عدلى481

2011القاهرة1992\6\12محمد عبد المنعم السيد أحمد482

2013الجيزة1990\1\6محمود محمد عبد المنعم483

2011القليوبية1987\5\15ابراهيم ثابت عبد هللا484

2010القاهرة1992\9\7محمد حسن السيد خليفة485

2013الجيزة1985\8\28محمد الشافعى زكى الشافعى486

2007القليوبية1990\5\18خالد محمد زكى محمد487

2012القاهرة1988\9\1احمد عبد اللطيف عثمان488

2010القاهرة1987\2\14عالء سمير قدرى الحصرى489

2008القاهرة1988\10\31محمد عبد الظاهر سيد أحمد490

2011القليوبية1986\1\20كريم حسن عبد الحافظ491

2008القاهرة1990\8\1محمد عبد هللا عبد العزيز492

2012القاهرة1988\7\27محمود عصام ابو بكر عبد الجواد493

2011المنوفية1986\2\11اسالم ابو الوفا الغريب494

2007الجيزة1988\3\27محمد عبد الرحمن على احمد495

2009الجيزة1992\1\5عمرو عادل عبد المنعم محمود496

2013القليوبية1991\8\15أحمد رضوان السيد ابو ضيف497

2012القاهرة1992\2\2اسماء صالح عبد الرسول498

2012القاهرة١٥-٠٩-١٩٨٨زياد عالء الدين محمد محمد499

2010الجيزة٢١-٠٣-١٩٩٢طه محمود محمد مصيلحي500

2013القاهرة1987\10\1كريم فريد إبراهيم نصر إبراهيم501

2009القاهرة1988\1\29مصطفى محمد عبد السالم على502

2010الغربية1991\3\10حازم سعيد ابراهيم حسن503

2013الشرقية1986\8\15محمد احمد شاكر عباس504

2008الجيزة1990\10\25ميرى اليفاز شاكر عجبان505

2012القليوبية1986\10\8محمد محمود محمد ذكى506

2008القاهرة1987\8\10عاشور سعيد حامد عبد الرحمن507

2008الغربية1990\3\24أحمد مجدى أحمد محمد508

2011القاهرة1986\1\6زياد عزمى محمود ذكى509

2009الجيزة1987\1\5احمد شحاتة عبد العزيز حقى510

2012القاهرة1988\7\1احمد حجازى عبد العزيز511

2014الجيزة1989\6\25شيماء احمد رشدى فهيم512

2011القاهرة1992\12\26نور الدين محمد عبد الرحيم513

2013القاهرة1985\12\9اسالم محمد حلمى عبد المقصود514

2013المنوفية١٣-٠٥-١٩٩١سارة محمود على حسن515

2014الجيزة٠٥-١٠-١٩٨٨محمد صالح الدين عبد العليم عطايا516

2012المنوفية١٨-١٠-١٩٨٥محمد احمد فايد محمد517

2006المنوفية١٧-٠٩-١٩٨٥محمد رضوان سعيد الدجوي518

2006الدقهلية٠٦-٠٣-١٩٩٢احمد عاطف فتحي نوير519

2013سوهاج١٢-٠١-١٩٩١عمرو عرفات سعد عرفات البطل520

2013القاهرة٠١-٠٩-١٩٩٢ابراهيم محمد يوسف عبد اللطيف521

2013القليوبية١٧-١١-١٩٨٩مروة خالد محمد محمد عبد المنعم522

2011القليوبية٢٤-٠٩-١٩٨٩ايمان محمود  عفيفي محمود523

2010المنوفية١٤-١١-١٩٩١محمد مصطفي محمد مصطفي524

2012البحيرة٠٧-٠٩-١٩٩١اسامة سمير عبد الفتاح عبد الكافي525



2012البحيرة٠٣-٠٦-١٩٩١سعيد علي سعد القويعي526

2013القليوبية١٥-٠٤-١٩٩١احمد محمد عبدهللا الصعيدي527

2013القاهرة١٢-٠٧-١٩٩١احمد صبحي ابراهيم بركات528

2012القليوبية١٠-٠٩-١٩٩٢هبة احمد انور حسن عبد الواحد529

2013القليوبية٢٧-٠٨-١٩٨٨محمد عبدهللا حسين سالم صقر530

2009القاهرة٢٠-٠٥-١٩٩١احمد سيد علي خليل الفقي531

2013القاهرة٢٤-٠٢-١٩٩٢اسراء حامد عبده احمد حامد532

2012الجيزة٠٧-٠٧-١٩٨٩امنية عصام سعد عبد المنعم شديد533

2010القاهرة١٠-٠١-١٩٩٠بسنت حسن محمد برعي534

2010القليوبية٣٠-٠٩-١٩٨٨محمد صادق محمود الحما535

2012المنوفية9/1886//16حازم محمود محمد توفيق536

2011الجيزة٢٣-١٢-١٩٩١اسماء عبد المحسن عبد الحميد537

2014القاهرة٢٥-٠٩-١٩٨٩كمال السيد كمال هالل538

2013الغربية١٠-١١-١٩٨٨علي جمال علي عفيفي539

2010القاهرة١٥-١٢-١٩٨٨مينا نبيل نمر فهمي540

2010المنوفية٢٩-٠٤-١٩٨٩مرثا عطا فلسطين عيسي541

2010الجيزة٢٧-٠٤-١٩٨٩مصطفي السيد سعد سعدهللا542

2011بني سويف١٥-١١-١٩٨٥بيشوي سمير جرجس رزق هللا543

2006القاهرة٠٦-٠٧-١٩٩٠حسين كمال حسين سليمان544

2011القاهرة٠٥-٠٦-١٩٨٨احمد نبيل امين حسين545

2010الجيزة١٠-١١-١٩٩٠ايه نبيل امين حسين546

2012الغربية٠٢-٠٤-١٩٨٨محمد مجدي عبد العظيم عبد الحميد547

2009البحر االحمر٢٦-٠٣-١٩٨٨محمود علي احمد الشريف548

2009القاهرة٢٣-١٠-١٩٨٩هند علي احمد الطيب549

2012بني سويف٢٤-٠٢-١٩٨٧احمد صالح الدين عبد الستار550

2007القاهرة٠٣-٠٥-١٩٨٨محمود عبد التواب تمام عبد اللطيف551

2010القاهرة٢٢-٠٩-١٩٨٨عبد الرحمن طه حزين مرسي552

2009القاهرة١٠-٠٦-١٩٨٦لمياء سعيد عبد الحليم عبد الحميد553

2007القليوبية٠٩-٠٢-١٩٩٣معاذ ابو الفتوح ابو سبع عبد العزيز554

2013القليوبية٠١-٠٤-١٩٩٢احمد محمد احمد السيد جويلي555

2013القاهرة٠١-١٠-١٩٩٠مصطفي سعيد السيد محمدي556

2013القاهرة٠٦-٠٢-١٩٩٠احمد عالء بسيوني ابراهيم557

2011الغربية٢٠-٠١-١٩٨٧رحمة محمد سالم محمد558

2008الشرقية١٥-١١-١٩٨٨احمد علي احمد الجردوح559

2013الشرقية١٦-٠٩-١٩٩١محمود محمد محمد الريطي560

2013الغربية٢٤-٠٢-١٩٩٢ضياء محمد السيد علي561

2013القاهرة٠١-٠٣-١٩٨٨محمود شعيب شوقي شعيب562

2013القليوبية٢٥-٠٥-١٩٨٩طايع محمد احمد عبد القادر563

2010الفيوم١٧-٠٣-١٩٨٨محمد احمد ابراهيم احمد564

2011الغربية٠١-٠١-١٩٩٠محمد رمضان احمد ابو زيد565

2012الجيزة١٣-٠٨-١٩٨٩سعيد عبد المنعم السعيد حسن566

2011القاهرة٠٦-٠٨-١٩٩١عبد الرحمن محمد بهجت مراد567

2013الشرقية٠١-٠٦-١٩٩٢محمود مهدي خميس السيد568

2013الدقهلية٠٧-٠١-١٩٩٠عز الدين احمد عبد السالم احمد569

2013الشرقية١٠-٠٩-١٩٨٦احمد عبد الحميد متولي عبد العاطي570



2012المنوفية٢٢-٠٤-١٩٩١محمود عبد المنعم محمد متولي571

2012جنوب سيناء٠٣-٠٣-١٩٨٩احمد جمال محمد شمس الدين جعفر572

2010الجيزة١٨-٠٢-١٩٩٣احمد محمد اسماعيل السيد حسن573

2013الجيزة١١-٠٩-١٩٩٢كريم محمد فتحي محمد574

2013القاهرة٢٩-١٠-١٩٨٨احمد محمد احمد عبد الرحمن575

2011القاهرة٢٠-٠٨-١٩٩٠علي ماهر علي عبد العال576

2013القاهرة٢٦-٠٩-١٩٩٢باسم امين قناوي محمد عبد الجواد577

2013القاهرة١٥-١٢-١٩٩٠نادية علي محمد حسين خليل578

2013القاهرة١٢-٠١-١٩٩١رحاب محمد عبد المعبود مصطفي579

2013القليوبية٠٦-٠٨-١٩٩٠احمد جمال زكي عبد السميع580

2011القاهرة٠٤-٠٨-١٩٨٩محمد اسامة محمد محمد نصر581

2011الغربية٢٤-٠٣-١٩٩١احمد محمد حنفي صوابي582

2012البحيرة٠١-٠١-١٩٩٢محمد محمد فتحي الجندي583

2013الجيزة٠٥-٠٨-١٩٩٠محمود محمد عبد العظيم حسين584

2013القاهرة٢٧-٠١-١٩٨٧خالد عبد الناصر علي حسن585

2009القاهرة١٥-٠٢-١٩٧٩والء يحيي يس يس عوض586

2000الجيزة٠٩-٠٥-١٩٩٠احمد محمد سعدي عبد الهادي587

1990الجيزة١٣-١١-١٩٩٠محمود محمد حسان حسانين588

2012المنوفية١٠-٠٤-١٩٩٢اسالم رضا السيد احمد شمس الدين589

2013الدقهلية٢١-٠٦-١٩٨٦محمد مفرح محمد فهيم التحيوي590

2008المنيا٠٤-٠١-١٩٨٧احمد محمد عادل محمد عبد العاطي591

2010القاهرة٠٢-٠٨-١٩٨٩مصطفي علي احمد محمد592

2012القليوبية٠٢-٠١-١٩٩١احمد عبد الباسط وفا محمد593

2013الجيزة٢٠-٠٨-١٩٨٨احمد مصطفي موسي مصطفي594

2009الجيزة١٥-٠٦-١٩٩٠مصطفي احمد عفيفي محمد595

1990الشرقية١٣-٠٦-١٩٨٨فريد شوقي محمد ابراهيم596

2014القاهرة٠٤-٠٧-١٩٨٧محمود محمد نعيم عبد الرحمن597

2008القاهرة١٨-١١-١٩٨٩فايق وصفي جابر اسحاق598

2010القاهرة١٩-٠٨-١٩٨٦ايمن ماهر سيد محمد متولي599

2007القاهرة٢٢-٠٩-١٩٨٧ابراهيم عبد الرحمن طاهر سالمة600

2008القاهرة٠١-٠٨-١٩٩٢شادي السيد عمر ابراهيم601

2013القليوبية٠١-٠٧-١٩٨٨احمد مجدي السيد الزغبي602

2009القاهرة٢١-١٠-١٩٩٠محمود سعد زكي احمد متولي603

2012القاهرة٠١-٠٢-١٩٨٨مدحت احمد نجيب محمد علي604

2014اسيوط١٣-٠٤-١٩٨٩محمود حسين بحيري حسين حماد605

2012الجيزة٠٦-٠٤-١٩٨٩عبد الرحمن محي الدين عبد العليم606

2011سوهاج٢٥-٠٢-١٩٩٠ايهاب الدين غزولي عبد الرحيم607

2013المنيا١٥-٠٩-١٩٩٢عاطف اسماعيل عبد العال علي608

2013القليوبية٠١-١١-١٩٨٩محمد رضا محمد حسن مرعي609

2011الجيزة٢٢-٠٣-١٩٨٦محمد عبد الرحمن محمد ابراهيم610

2012الغربية١٥-٠١-١٩٨٧فتحي محمود عبد الغفار محمود611

2009القاهرة١١-٠٦-١٩٨٨ابراهيم محمد ابراهيم الشيخ612

2009الدقهلية٢٠-٠٤-١٩٩٢هدي مصطفي احمد عثمان613

2013سوهاج٠١-٠٤-١٩٩٠محمود عبد الرحيم عبد الحميد614
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2013القليوبية٢٠-٠٦-١٩٨٩محمد عبده حسن حسانين615

2012القاهرة١٣-٠٣-١٩٨٨محمد سيد قطب عطية شحاتة616

2009القاهرة٢٣-٠٥-١٩٩٢ممدوح حسن محمود عطية غازي617

2013الزقازيف٢٩-٠٧-١٩٨٦مايكل صفوت النمر منسي618

2007القاهرة٠٢-٠٣-١٩٨٦ايمن فوزي عبد الوهاب عبد الحميد619

2012القليوبية١٩-٠٣-١٩٩٠احمد حمدي رمضان سعيد620

2012الجيزة١٣-٠٢-١٩٨٨محمود مصطفي طه عبد المنعم621

2009الجيزة٠٥-٠٧-١٩٨٦نعمة فتحي سيد خلف622

2007القاهرة٠١-٠٩-١٩٨٨وليد محمد زكي مرسي احمد623

2010القاهرة٢٥-٠٧-١٩٩٢احمد الطراوي محمد اسماعيل624

2013الجيزة٠٤-٠٨-١٩٩١عرفة صابر محمد صابر625

2012القاهرة٢٥-٠٢-١٩٩٢حسام الدين محمد محمد626

2013القليوبية١٠-٠٩-١٩٩٠محمود محمد محمود أحمد حسن627

2014القليوبية٢٨-٠٥-١٩٨٩ريهام محمد محمود احمد628

2012القليوبية٠٩-٠٩-١٩٩١محمد طه كامل حسين629

2012القليوبية٠٨-٠٧-١٩٩٠ابراهيم رجب ابراهيم رضوان630

2011الشرقية٢٦-٠١-١٩٩٢فتحي اسامة يونس محمد631

2012الفيوم٠٥-٠١-١٩٨٧ابرارعبد الفتاح عبد المنعم علي632

2012القاهرة٠١-١١-١٩٨٩احمد حجازي عبد العزيز عبدهللا633

2011بني سويف١٩-٠٨-١٩٨٩محمد صالح عيد سليمان راشد634

2010القليوبية١٢-٠٨-١٩٨٧ناجح بوريك سيد مبروك635

2009المنوفية٢٣-١١-١٩٨٩احمد عبد المقصود علي محمود636

2013الفيوم١٥-٠٩-١٩٨٥محمد زكريا عبد الغفار محمد637

2011القاهرة٢٧-٠١-١٩٨٦محمد مصطفي محمد عبد السالم638

2013القاهرة٢٢-٠٧-١٩٩٠فوزي فوزي صادق اسماعيل639

2012القاهرة٢٤-١١-١٩٨٦محمد منصور الدسوقي منصور640

2008الدقهلية٠١-٠١-١٩٨٦اميرة خليل ابراهيم حسين641

2013القليوبية٢٠-١١-١٩٨٥محمد ابراهيم منصور محمد سعد642

2007القاهرة٠١-٠٦-١٩٨٨ثروت جمال عبده موسي643

2012مطروح٠٥-١٢-١٩٨٦كريم ابراهيم عبد الملك بركات644

2007القليوبية١٩-٠٩-١٩٩١مروة محمود فاروق ابو حشيش645

2012القاهرة٠٥-٠٥-١٩٩٢رشا اسعد محمود احمد646

2013القاهرة١٠-٠٢-١٩٩٢مصطفي سيد محمود سيد647

2013القليوبية٠٨-٠١-١٩٨٩مؤمن محمد سالم سالم مصطفي648

2011الجيزة٢١-٠٢-١٩٨٨محمود محمد سيد محمد649

2010القاهرة٠١-٠٥-١٩٨٦محمد عبدهللا عبد الرحيم حسين650

2008القاهرة٢١-٠٢-١٩٨٧ايمن سعيد محمود نصار651

2008الجيزة١٢-٠٢-١٩٨٥اسامة احمد خليف بهلول652

2007القاهرة٢٦-٠٩-١٩٩٢محمود محمد عبد الحميد حلمي653

2013القاهرة١٨-٠٨-١٩٨٩مينا مجدي جميل متي654

2011القليوبية٢١-٠١-١٩٩٣محمود حامد وهبه احمد655

2013القاهرة٢٠-٠٢-١٩٩٢عبد المنعم محمود عبده محمود656

2013القاهرة١٦-٠٧-١٩٨٥محمد سالم سالم علي الشوري657

2006القاهرة٢٧-٠٨-١٩٨٩والء راضي ابراهيم ابراهيم فرحات658

2011القاهرة٠١-٠٩-١٩٨٦احمد سمير سليمان خليفة659



2010الفيوم١٣-١١-١٩٩١رحاب فاروق حسن غالب660

2013القاهرة٢٣-٠٣-١٩٨٦عبد الغفار عثمان ابو بكر محمود661

2007القاهرة١٠-٠٥-١٩٨٨وليد محمد علي علي662

2009القاهرة١٣-٠٤-١٩٨٩شريف محمد علي علي663

2010السويس١٨-٠٥-١٩٩٢سامي عبد العزيز محمد محي الدين664

2013القاهرة٢٩-٠٣-١٩٨٨ضياء محمد نبيل محمد المامون665

2010القاهرة٢٩-٠١-١٩٩٠نهله جمال فضل ياسين666

2010القاهرة٢٣-١٠-١٩٨٧اسالم صالح سيد محمد رجب667

2008القليوبية١٢-٠٩-١٩٩٢سالي محمد حسين قطر668

2013الغربية٢٩-١٠-١٩٨٨محمد السيد احمد بسيوني669

2010القليوبية٢٥-٠٧-١٩٨٧ريهام سمير جرجس ابراهيم670

2010الجيزة٠١-١٠-١٩٨٦السيد الشيمي بخيت عابدين671

2007القاهرة٠١-١٠-١٩٨٦علي فوزي السيد محمد امين672

2009#######٢٤-٠٥-١٩٨٩شحاتة بدوي شحاتة ابراهيم673

2013القاهرة٢١-٠٣-١٩٨٥محمد احمد محمد حسنين674

2006المنوفية٢٢-٠٢-١٩٨٧محمد عبد المحسن ابراهيم675

2009المنوفية١٨-١١-١٩٩٢عبدهللا محمد فؤاد محمود عبدهللا676

2013حلوان٢٠-٠٦-١٩٩٢هاجر محمد فؤاد محمود عبدهللا677

2014القاهرة٠٨-٠٢-١٩٩٠عبدهللا احمد عبدهللا نادي678

2011القاهرة٢٠-٠١-١٩٩١اسماء صالح عبد العاطي عبد المنعم679

2012القليوبية٠٨-٠٢-١٩٨٧عادل خيري احمد محمد680

2008الجيزة٠٤-٠٩-١٩٨٩خالد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم681

2010القاهرة٢٤-٠٢-١٩٩٣حاتم صالح محمود فرغلي682

2013القاهرة٠٦-٠٨-١٩٩١مصطفي عماد الدين سعد عبد الحميد683

2014الجيزة٠٨-٠٦-١٩٩١عبد الرحمن عادل صالح الدين684

2012الجيزة١٧-٠٤-١٩٨٨ايمان جمال علي احمد685

2009القاهرة٢٦-٠٦-١٩٩٠احمد سالمة محمد السيد شاهين686

2012القاهرة٠٧-٠٢-١٩٩٣مايكل عدلي يوسف جرس687

2013الشرقية٠١-٠٨-١٩٨٩نورا محمد عبد الحميد حسين688

2010القليوبية٠١-٠٤-١٩٩٠اسماء محمد عبد الفتاح محمد689

2012الجيزة١٦-٠٩-١٩٨٨محمود سمير محمود ابو الخير690

2014الجيزة١٠-٠٤-١٩٩٢عمرو حسن حسني عبد الحميد691

2013الجيزة٠٥-٠٤-١٩٩٢سيد احمد السيد عبد الرحيم692

2013القاهرة١٠-٠٩-١٩٨٨محمد جميل محمد احمد693

2012الغربية٢٣-٠٩-١٩٨٩فاطمة احمد عبد القادر محمد694

2012القاهرة٢٢-٠٦-١٩٩١مرتضي عبد العليم عطية معوض695

2012القاهرة٢٦-٠٨-١٩٩١محمد عوض الرفاعي محمد696

2012القاهرة٠١-٠٥-١٩٩١احمد محمد فتحي اسماعيل697

2012#######١٦-١١-١٩٨٥هديل محمد فتحي رسالن698

2007القاهرة٠١-٠١-١٩٨٦محمد كمال محمد محمود المطري699

2007الجيزة١٢-٠١-١٩٩٢محمد ابراهيم عبد العاطي سليمان700

2012القاهرة١٥-٠٢-١٩٩٠اسالم سيد عبد الباسط بدر701

2013القاهرة٠٩-٠٩-١٩٩١هشام شعبان عبد العظيم محمد702

2013القاهرة٠١-٠٨-١٩٩١سمر عبد الفتاح محمد محجوب703

2012المنيا٠٥-٠٤-١٩٩٠منة هللا احمد محمد فرحات704



2011القاهرة٠٨-٠١-١٩٨٩الحسيني احمد رمضان احمد705

2013الجيزة١١-٠٥-١٩٨٩محمد اسماعيل محمد كمال ابراهيم706

2012الشرقية١٦-٠٢-١٩٨٨احمد سيد احمد احمد707

2009القليوبية١٨-٠٦-١٩٩١صفاء محمد منصور علي708

2012الجيزة٠٢-٠٢-١٩٩٠محمد احمد عبد العزيز فهمي709

2012القاهرة٢٢-٠٥-١٩٩٠محمد محمود محمد ابراهيم710

2011سوهاج١٢-١٢-١٩٩١محمد حاتم محمد ابراهيم الحنفي711

2012الجيزة١٣-٠٦-١٩٨٦مصطفي احمد نصحي المشنب712

2008المنيا٠٧-٠٣-١٩٨٧احمد محمود احمد مدني713

2010الفيوم٠٨-١٢-١٩٩٢احمد محمد بكر موسي714

2014االسكندرية٠٧-٠١-١٩٩٠احمد صادق رمضان صادق715

2011القاهرة٣٠-٠٦-١٩٨٨ماهر نبيل فتحي يوسف عبد الدايم716

2009القليوبية٠١-٠١-١٩٩٠حسين عبد الفتاح شرقاوي توفيق717

2012القاهرة٠٤-٠٩-١٩٨٦عمرو محمود جودة السيد718

2007القليوبية١٧-٠٤-١٩٩٠اسامة شكري محمود عفيفي719

2010الجيزة٠١-٠١-١٩٩١داليا يحي صابر عرابي720

2013القاهرة٢٤-١٠-١٩٩١رضا عبدهللا نادي حفني721

2014الجيزة٠٩-٠٣-١٩٩٢محمد رضا احمد نصر الدين722

2013القاهرة٢٨-٠٩-١٩٩٢شيماء احمد زكريا يوسف723

2013القليوبية٠١-٠٨-١٩٩٢محمد عبدهللا شحات علي724

2013القليوبية٠٨-٠٨-١٩٩٢احمد محمد عبد العزيز حسين725

2013المنصورة٢١-٠٦-١٩٩١يوسف شعبان عبد الرحمن عيسي726

2013االسكندرية٣١-٠١-١٩٨٥ابراهيم سمير محمود  احمد727

2006الجيزة٠١-١١-١٩٨٦محمد محروس محسن عيد728

2008الجيزة٢٩-٠١-١٩٩٠محمد بيومي احمد خليل729

2014#######١٢-٠٦-١٩٨٦حامد محمد حامد محمد علي730

2007القليوبية٢٨-٠٩-١٩٨٦بنداري حمدي بنداري احمد731

2007الجيزة٢٠-١١-١٩٨٩احمد زغلول احمد عالم732

2011القليوبية١١-٠١-١٩٨٦محمد عبدهللا يوسف علي733

2006المنيا١٩-٠٨-١٩٨٩مروة جمال توفيق جاد عبيد734

2011القليوبية٢٤-٠٤-١٩٩١محمد احمد طه توفيق735

2013القاهرة٠٤-٠٢-١٩٩٢فتوح عبد المحسن ابو الفتوح736

2012القليوبية١٥-٠١-١٩٨٦اسراء محمود عبد الرحمن خليل737

2008الجيزة١٩-٠٦-١٩٩١حنان محمود بيومي عفيفي738

2012الجيزة٢٤-١٠-١٩٩٠مني حامد عبد الحليم اسماعيل739

2013الجيزة٢٦-٠٧-١٩٨٦سمر احمد عبد الخالق اسماعيل740

2007القاهرة٢٧-٠٩-١٩٩٢احمد ابو بكر جالل ابو بكر741

2014القاهرة١٠-٠٦-١٩٨٧مارينا ميالد متي نخلة742

2008الجيزة١٠-١١-١٩٩١محمود سمير محمد احمد743

2013سوهاج٠٧-١٠-١٩٩١محمد احمد عبد اللطيف امام744

2013المنوفية٢٥-٠٦-١٩٩٢سراج جمال سراج السيد745

2013القاهرة٠٥-١١-١٩٨٨محمد عبد الواحد ابراهيم ابراهيم746

2011القليوبية٠٨-١٠-١٩٨٧محمد سيد محمد يوسف747

2012اسيوط٠٤-١١-١٩٨٩هناء احمد علي محمود احمد748

2011القاهرة٢٢-٠٥-١٩٨٨وليد ناجي محمد احمد749



2010المنوفية٠١-٠٣-١٩٨٨احمد ضياء عبد العزيز يوسف750

2012القاهرة١١-٠٧-١٩٨٩احمد محمدين محمدعلي751

2010القاهرة٠٩-٠٣-١٩٩٢يمني يحيي يوسف عثمان752

2013القاهرة٢٩-٠٧-١٩٨٨رنا محمد محمود حسن753

2010الغربية٠١-٠٥-١٩٩٢منال عبد الرزاق حنفي754

2013القاهرة٢٠-٠٤-١٩٩١اماني احمد محمد حمزة حميده755

2012القاهرة٣٠-٠٩-١٩٩٠رضوي بدوي عبد العظيم756

2011القاهرة١٤-١٢-١٩٨٨محمد جمال فريد عطية757

2011الجيزة١٧-٠٤-١٩٨٩حسام مجدي عبد السالم السيد758

2010القاهرة١٢-١١-١٩٩٢محمد اشرف ابو طالب حسن759

2014كفر الشيخ١٠-١١-١٩٩٠احمد عالء الدين عبد الرحمن760

2012القاهرة٢٠-٠٨-١٩٨٨اميرة سمير عبد المنعم عراقي761

2009القاهرة٠٧-٠٣-١٩٩٢احمد اسماعيل عيد ابراهيم762

2013الجيزة٠١-١٢-١٩٨٣مشيرة ابراهيم عبد الحليم763

2006القاهرة٠٨-٠٩-١٩٨٧مينا عزيز عريان منصور764

2008القاهرة٢٤-٠٣-١٩٨٨نسمة يوسف عبد الرحمن مرسي765

2011القليوبية٢٥-٠١-١٩٨٦احمد كمال محمد ابراهيم766

2008المنيا٠١-٠٦-١٩٨٧محمد احمد عنتر محمود الغنام767
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